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PROJETO 'DE LEI N° 055 /2011
PROCESSO N° __ I 12011
EMENTA: Dispi5e sabre a afixa<;;:ao de
rela<;;ao de elenco de' medicamentos do.
Programa Farmacia Popular do Brasil na
Secretaria Municipal de Saude, no CEM,-
Centro de Especialidades Medicas e nas
Unidades Basicas de Saude do Municipio,

, Art. 1° - Ficam, a Secretaria Municipal de Saude, a Centro de
EspecialidadesMedicas e as Unidades' Basicas de Saude obrigadbs a
manter 'afixados, em local visivele de facH acesso a popula<;;:ao, rela<;;:ao.
de elenco dos medicamentos e correlatos dispensados pelo programa
Farmacia Popular do Brasil.

Art. 2° - A rela<;;:aode elenco de medicamentos e correlatos de
que trata a artigo antecedente devera canter informa<;;:6es sabre a
indica<;;:ao,a prindpio ativo e concentra<;;:ao, unidade farmacotcknica e a
seu respectivo valor. '

Art. 3° - 0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar ,da data de sua publica<;;:ao.
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JUSTIFICATIVA: 0 projeto de iora' apresentado visa instituir a
obrigatoriedade da Secreta ria Municipal de Saude, a Centro de
Especialidade's Medicas e as Unidades Basicas de Saude disponibilizarern
aos seus usuarios a' rela<;;:aode elenco de medicamentos e correlatos
dispensados por este programa, principal mente, acompanhado da sua
indica<;;:ao, prindpio ativo e concentra<;;:ao,unidade farmacotecnica e a
seu respectivo valor como forma de ampliar a ace.sso dest€ Programa,
ja que, nao somente pela maior / divulga<;;:ao, mas tambem' pela



facilitq<;ao e .entendimento do que efetivamente e tratado pelo PFPB, ou
seja, dassuas regras e beneficios.

Inumeros cidadaos portadores das patologias tratadas com os
medicamento5 ecorrelatos conteniplados pelo respectivo programa, por
vezes por nao disp6e das inform.a<;6es necessaria~, e _sem esse
conhecimento, infelizmente muitos nao tem acesso a urn tratamento de
menor custo ou ate gratuito .

. Nao podemos simplesmente fechar os olhos a essa situa<;ao,
devemos propiciar meios para que, efetivamente, sejam alcan<;adosos
objetivos pretendidos, 0 qu~ e de.interesse da coletividade.
-. Diante da importanc;:ia do tema pe<;o ao nobres colegas a

aprova<;ao da presente proposi<;ao.


